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770   FRANKIE A JOHNNY  

 

Krásný a uvěřitelný příběh o začátku jedné lásky… I když už máte za sebou kousek života a 
několik zklamání, pořád je naděje! Johnny se právě vrátil z vězení a našel si práci v malé 
newyorské restauraci, kde pracuje i Frankie. A právě otevřeně prostořeká číšnice ho okouzlí. 
Jednou večer spolu náhodou skončí v posteli. A je tady obyčejně neobyčejné ráno. Zatímco 
Frankie vše považuje za drobnou aférku, protože zklamání z mužů zažila už dost, Johnny se 
zamiloval. V první chvíli se zdá, že jejich vztah nemůže fungovat. Ani jeden nejsou už nijak 
mladí. Ona má za sebou několik nepovedených lásek. On rozpadlé manželství. Po sérii 
vtipných slovních přestřelek a klasických nedorozumění svitne jakási naděje. Že by ti dva 
měli ještě šanci?  V hlavní roli: Tereza Kostková a Aleš Háma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena zájezdu 990,-Kč 
Číslo zájezdu 770 
Datum zájezdu 23.9.2020 
 

Cena zájezdu zahrnuje: 
*autobusovou dopravu do Prahy a zpět dle 
nástupních míst 
Odjezdy autobusů: Brumov-Bylnice 8:40, 
 Val. Klobouky 9:00, Horní Lideč 9:15,  
Riviera Tour 9:30, Vsetín 10:00, Valašské 
Meziříčí 10:30  Rožnov 9:00,  
Frýdek Místek 9:55, Ostrava 10:15, 
 Hranice n M. 11:00, Olomouc 11:35, 
Prostějov 12:00, Vyškov 12:20, Brno 12:45, 
Velké Meziříčí 13:45, Humpolec 14:30,  
Praha 16:00 
*divadelní představení-vstupenky v přízemí 
v 1 cenové kategorii 
 
 
 
 
 
 

Po ukončení divadelního 
představení privátní autogramiáda 

pouze pro naši skupinu s herci, 
sklenička sektu, přípitek a 

neformální setkání  
 

RIVIERA TOUR – cestovní kancelář 
Tel: 571 424 588      Email: info@rivieratour.cz     Web: www.rivieratour.cz 

SKVĚLÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ-V HLAVNÍCH ROLÍCH TEREZA KOSTKOVÁ A ALEŠ HÁMA  

U RIVIERA TOUR 

vždy něco na víc 
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771   MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD  

 
Bernard a Phillippe jsou nejlepší přátelé, a přece tolik rozdílní. Bernard pracuje na skvělém 
postu v rodinném podniku své ženy Nelly, zároveň doplácí na svou vášeň sukničkáře. Svou 
milenku dokonce přivede do jiného stavu. Kdyby se o tom dozvěděla jeho manželka, přišel 
by o všechno. Proto požádá o pomoc svého kamaráda Phillipea, dobráka od kosti, který žije 
spořádaně se svou přítelkyní Alicí a nemá peněz nazbyt. Tím se roztáčí vynalézavý kolotoč 
situací a zápletek, na jehož konci není vůbec jisté, zda se Phillippeovi nezhroutí jeho vztah s 
Alicí a zda Bernardovi všechny jeho lži neprojdou… 
Komediální archetyp hravého lháře, který se dokáže vykroutit i ze zdánlivě bezvýchodných 
situací a vymýšlí si s takovou intenzitou, jako by to byl skutečně zažil, migruje světovou 
dramatikou od antiky přes Alarcóna, Corneille, Goldoniho až právě po Érica Assouse, který 
svou inteligentní a důvtipnou komedii Můj nejlepší kamarád napsal v roce 2011. 
Herecké obsazení:  Aleš Háma, Petr Motloch, Nela Boudová, Tereza Kostková, Michaela 
Sejnová /Lucie Okonová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena zájezdu 990,-Kč 
Číslo zájezdu 771 
Datum zájezdu 11.11.2020 
 

Cena zájezdu zahrnuje: 
*autobusovou dopravu do Prahy a zpět dle 
nástupních míst 
Odjezdy autobusů: Brumov-Bylnice 8:40, Val. 
Klobouky 9:00, Horní Lideč 9:15, Riviera Tour 9:30, 
Vsetín 10:00, Valašské Meziříčí 10:30  Rožnov 9:00, 
Frýdek Místek 9:55, Ostrava 10:15, Hranice n M. 
11:00, Olomouc 11:35, Prostějov 12:00, Vyškov 
12:20, Brno 12:45, Velké Meziříčí 13:45, Humpolec 
14:30, Praha 16:00 
*divadelní představení-vstupenky v přízemí  
v 1 cenové kategorii 
 
 
 
 
 
 
 

Po ukončení divadelního představení 
privátní autogramiáda pouze pro naši 

skupinu s herci, sklenička sektu, 
přípitek a neformální setkání  

 

MÁTE RÁDI SMÍCH? - SKVĚLÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

U RIVIERA TOUR 

vždy něco na víc 

RIVIERA TOUR – cestovní kancelář 
Tel: 571 424 588      Email: info@rivieratour.cz     Web: www.rivieratour.cz 
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772   ANI ZA MILION  

 
Jacqueline, byť provdaná za anglického velvyslance, je francouzka tělem, duší i původem. Má dvě děti a 
kufřík s milionem eur, který je ochotna darovat každému, kdo si jej zaslouží. Nenávidí venkov, samotu a 
obyčejnost. Lambert ženatý není, manželka od něj utekla. Má duši námořníka a žije jen pro svůj maják, o 
který se stará čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu. Miluje venkov, samotu a obyčejnost. Ptáte se, 
co mají oba společného? No přece vůbec nic! Ale nedejme se mást prvními dojmy. V této brilantní 
detektivní komedii, která obě postavy svede dohromady a navěky spojí tajemstvím, je totiž všechno jinak, 
než se zdá – každá lež je pravdou, každá pravda lží a jisté je pouze to, že pod rouškou humoru se skrývá 
vrah… 
Komediografové Roman Vencl a Michaela Doleželová originálně dokazují, že i když ve hře vystupuje jeden 
muž a jedna žena, nemusí se zápletka točit jen kolem partnerských vztahů. Atraktivní a netradiční prostředí 
přímořského majáku, brilantní dialogy, strhující tempo, inteligentní humor a originální zápletka dávají hře 
obrovský potenciál. Herecké obsazení: Adéla Gondíková, Jiří Langmajer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena zájezdu 990,-Kč 
Číslo zájezdu 772 
Datum zájezdu 5.12.2020 
 

Cena zájezdu zahrnuje: 
*autobusovou dopravu do Prahy a zpět dle 
nástupních míst 
Odjezdy autobusů: 
Brumov-Bylnice 4:40, Val. Klobouky 5:00, Horní 
Lideč 5:15, Riviera Tour 5:30, Vsetín 6:00, 
Valašské Meziříčí 6:30.  
Rožnov 5:00, Frýdek Místek 5:55, Ostrava 6:15, 
Hranice n M. 7:00, Olomouc 7:35, Prostějov 
8:00, Vyškov 8:20, Brno 8:45, 
Velké Meziříčí 9:45, Humpolec 10:30, Praha 
12:00 
*divadelní představení-vstupenky v přízemí 
v 1 cenové kategorii 
 
 
 
 
 
 

Po ukončení divadelního 
představení privátní autogramiáda 

pouze pro naši skupinu s herci, 
sklenička sektu, přípitek a 

neformální setkání  
 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍV HLAVNÍ ROLI JIŘÍ LANGMAJER A ADÉLA GONDÍKOVÁ 

U RIVIERA TOUR 

vždy něco na víc 

RIVIERA TOUR – cestovní kancelář 
Tel: 571 424 588      Email: info@rivieratour.cz     Web: www.rivieratour.cz 
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773   KAT MYDLÁŘ A ADVENTNÍ PRAHA  

 
Jan Mydlář opouští svou milovanou Dorotku a vrací se do Prahy, aby zde pokračoval ve 
studiu medicíny. Po zprávě, že se Dorotka provdala za mlynáře Adama Vaňuru, aby tak 
vyřešila otcovy finanční problémy, Jan přeruší studia. Vrací se do Chrudimi. Vaňurova 
hospodyně Žofie, hnána touhou po mlynářově majetku, otráví Vaňuru. Nevšimne si, že ji při 
manipulaci s jedem zahlédne cikánka Lea. Vinu svede na Dorotku. Vaňura umírá. Adamův 
bratr purkmistr Ferdinand zatýká Dorotku. Jan v domnění, že bude moci Dorotku zachránit, 
se stává katovým pacholkem. Žofie podává důkazy svědčící proti Dorotce. Soudce vynáší 
rozsudek: "Dorotka, až porodí, bude zaživa upálena". Chrudimský kat náhle umírá a na jeho 
katovské křeslo usedá Jan. On nyní bude muset vykonat popravu Dorotky. Nedokáže 
vykonat hrozivou exekuci. Dorotka prosí….. Obsazení muzikálu Kat Mydlář 2020/2021 
Daniel Hůlka / Marian Vojtko / Bohuš Matuš/Petr Kolář / Ladislav Spilka/Bohouš Josef / 
Zbyněk Fric / Martin Šemík/Žofie Pešanová/ Kateřina Brožová / Radka Fišarová a další 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena zájezdu 1290,-Kč 
Číslo zájezdu 773 
Datum zájezdu 12.12.2020 
 

Cena zájezdu zahrnuje: 
*autobusovou dopravu do Prahy a zpět dle 
nástupních míst 
Odjezdy autobusů: 
Brumov-Bylnice 4:40, Val. Klobouky 5:00, Horní Lideč 
5:15, Riviera Tour 5:30, Vsetín 6:00, Valašské Meziříčí 
6:30.  
Rožnov 5:00, Frýdek Místek 5:55, Ostrava 6:15, 
Hranice n M. 7:00, Olomouc 7:35, Prostějov 8:00, 
Vyškov 8:20, Brno 8:45, 
Velké Meziříčí 9:45, Humpolec 10:30, Praha 12:00 
*muzikálové  představení-vstupenky v přízemí  
v 1 cenové kategorii 
 
 
 
 
 
 

Po ukončení muzikálu privátní 
autogramiáda pouze pro naši 

skupinu s herci, sklenička sektu, 
přípitek a neformální setkání  

 

VYDEJTE SE DO ADVETNÍ PRAHY NA MUZIKÁL S HITY MICHALA DAVIDA 

U RIVIERA TOUR 

vždy něco na víc 

RIVIERA TOUR – cestovní kancelář 
Tel: 571 424 588      Email: info@rivieratour.cz     Web: www.rivieratour.cz 
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774   VÁNOČNÍ VÍDEŇ  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena zájezdu 590,-Kč 
Číslo zájezdu 774 
Datum zájezdu 12.12.2020 
 

Cena zájezdu zahrnuje: 
*autobusovou dopravu do Vídně a zpět dle 
nástupních míst 
*delegáta CK RIVIERA TOUR 
Odjezdy autobusů: 
Ostrava  2:45, Frýdek Místek 3:10 
Rožnov pod Radhoštěm 4:00  
Valašské Meziříčí   4:20, Vsetín 4:50 
Valašská Polanka 5:10 
Lidečko 5:30, Horní Lideč 5:40 
Valašské Klobouky 5:50 
Brumov-Bylnice 6:00, Nemšová 6:30 
Trenčín 6:50, Vídeň 9:30 
Odjezd z Vídně 17:00  
 
 
 
 
 
 

Teplá snídaně na cestě do Vídně 
Teplý drink na cestě z Vídně 

UDĚLEJTE SI RADOST A ZAŽIJTE POHODU ADVETNÍ VÍDNĚ 

U RIVIERA TOUR 

vždy něco na víc 

RIVIERA TOUR – cestovní kancelář 
Tel: 571 424 588      Email: info@rivieratour.cz     Web: www.rivieratour.cz 

Od poloviny listopadu až do vánoc dochází k přeměně Vídně v kouzelné vánoční trhy. Ve vzduchu se vznáší vůně vánoční 
pekárny, horkého punče a pražených mandlí. Centrum a nákupní bulváry jsou vyzdobeny slavnostním osvětlením a přinášejí 
do města slavnostní náladu. 
Na Vídeňském vánočním snu na náměstí Rathausplatz pozdraví návštěvníky u vchodu na náměstí metr vysoký oblouk se 
svíčkami. Tradiční vánoční trhy se zhruba 150 prodejními stánky nabízí vánoční dárky, ozdoby na vánoční stromečky, 
umělecké řemeslné výrobky, kulinářské dobroty, sladkosti a nápoje pro zahřátí. Stromy v Radničním parku a podél ulice 
Ringstraße zazáří slavnostním leskem. Mimořádným lákadlem pro zamilované je Herzerlbaum (strom ověšený svítícími 
červenými srdíčky). Návštěvníci si mohou zabruslit na kluzišti o velikosti 3 000 m² a na četných stezkách vedoucích přes 
park. Dětský svět nabízí kolotoč, sobí potah a v parku překrásné světelné instalace. 
Nedaleko odtud se nachází Vánoční vesnička na náměstí Marie Terezie ležící mezi Uměleckohistorickým a Přírodovědným 
muzeem. V adventním obdodí zde stojí na 70 stánků s tradičními výrobky uměleckých řemesel a originálních dárků. 
Gospelové sbory a hudební skupiny se postarají o sváteční atmosféru. Vánoční vesnička pak plynule přejde do silvestrovské. 
Dokonce i romantická Vánoční vesnička v kampusu Vídeňské univerzity je oblíbeným místem setkávání v průběhu 
svátečního období, a to zejména pro studenty. Díky dětské železnici a nostalgickému kolotoči se stává Vánoční vesnička ve 
staré nemocnici Alten AKH vyhledávaným místem pro rodiny s dětmi. Navíc zde najdete i dvě dráhy na metanou. 
Starovídeňský vánoční trh ve Freyungu v centru města ctí dávné tradice. Vánoční trh se tu konal poprvé už v roce 1772. 
Dnes se tu prodávají výrobky uměleckých řemesel, skleněné ozdoby, tradiční betlémy a keramika. Od 16 hodin zní na 
náměstí slavnostní adventní hudba. Kvalitní výrobky uměleckých řemesel si můžete koupit i o pár kroků dál na vánočním 
trhu Am Hof. Vánoční hudba a pěvecký sbor poskytují odpovídající atmosféru. 
Císařská atmosféra před zámky 
Kulturní a vánoční trh před zámkem Schönbrunn okouzlí kulisou císařského sídla a po Vánocích se promění na novoroční 
trh. Po Vánocích se promění na novoroční trh. Tento podmanivý trh nabízí tradiční řemeslné výrobky, ručně vyráběné 
vánoční ozdoby, vánoční koncerty a bohatý program pro děti včetně vánoční dílny. Vánoční vesnička u zámku Belvedér 
návštěvníky oslní působivou barokní kulisou. Unikátní zámecký park nabízí prostor pro tento příjemný adventní trh s 
řemesly a kulinářskými specialitami. 
Umělecký adventní trh na Karlově náměstí nabízí kromě pestrého programu pro děti zejména prodejní stánky s výrobky 
uměleckých řemesel. Rozmanitý program doplňují instalace uměleckých děl, předváděcí dílny a živé kapely. Celá 
gastronomická nabídka má certifikát bio. Na vánočním trhu na Spittelbergu v kouzelných uličkách biedermeierovské čtvrti 
najdete také hodně stánků s uměleckými výrobky, ale i bohatou nabídku různých laskomin, které mohou být inspirací na 
dárek. 
Zážitky a tradice 
K.u.k. Na adventních trzích na náměstí Michaelerplatz před zámkem Hofburg budou ve sněhově bílých stáncích 
představovány především rakouské produkty, sladkosti, cínové figurky, ručně vyráběné jesličky a mnoho dalšího. Hlavním 
tématem vánočního trhu na Štěpánském náměstí (Stephansplatz) je rozjímání a tradice. Ve zhruba 40 stáncích kolem 
Svatoštěpánského dómu se tu prodávají kvalitní výrobky z celého Rakouska. Zcela ve stylu kulinářských požitků je Adventní 
trh se specialitami před Státní operou Perníčky, sýry, masné výrobky, punč a víno od místních výrobců, zrychlí tep všem 
milovníkům dobrého jídla a pití. 
Vánoční trh ve stájích Španělské dvorní jezdecké školy slaví letos svou premiéru. Na krytém renesančním nádvoří na 
návštěvníky čeká elegantní bar, řemeslné umění a kulinářské lahůdky, zatímco na celý nákupní shon ze svých stájí koukají 
zvědaví lipicáni. 
Zábava pod heslem „Prater rockt“ je na zimním trhu u velkého ruského kola. Až do 7. ledna se zde budou pořádat zážitkové 
jízdy pro děti, budou připravena živá vystoupení od gospelu přes soul až po pop a zábavný program. Almadvent před 
konferenčním centrem Messe Wien bude mít venkovský charakter. V této adventní vesničce bude mnoho původních 
hospůdek s vynikající kuchyní, řemeslnou výstavou, dílničkou a pekárnou pro děti, s pohádkovým lesem a mnoho dalšího. 
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775   MUZIKÁL TARZAN A ADVENTNÍ PRAHA  

 
 Nový muzikál, který vás vezme na nezapomenutelnou cestu džunglí. Slavný příběh mladého muže, který hledá své 
kořeny a najde lásku svého života. 
◾Jeden z nejslavnějších dobrodružných a milostných románů světa ajeden z nejúspěšnějších světových muzikálů v 
Divadle Hybernia! 
◾Muzikál TARZAN se světovými hity Phila Collinse, který byl zaskladbu You will be in my heart nominován na cenu 
Grammy a píseň získalaZlatý globus a Oscara. 
◾Muzikál vznikl pro filmové studio Walt Disney a pro Theatrical Broductionsna Broadwayi v New Yorku. Dále byl 
úspěšně uváděn na dalších náchv Anglii, Německu, Nizozemsku, USA, Švédsku… 
◾Tarzan je nejzpracovávanější knižní, televizní a filmovoupostavou. 
Režisér Libor Vaculík se po mnoha úspěšných muzikálech zaměří na broadwayskou špičku. Scénograf Petr Hloušek 
promění Divadlo Hybernia v džungli, atmosféru kostýmně podpoří Roman Šolc a za pomoci choreograficko-
akrobatického tandemu Ivany Hannichové a Jana Kohouta se v jedinečné a specifické řeči muzikálu ocitne divák 
uprostřed skutečné džungle. Dirigentem třináctičlenného orchestru bude Libor Kapras.  
Hrají: Dita Hořínková/Josef Vojtek/Marian Vojtko/Ernesto Čekan/David Gránský/Peter PechaI Vojtěch 
Drahokoupil/Ivana Korolová/Ladislav Korbel/ Tomáš Trapl a další 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena zájezdu 1390,-Kč 
Číslo zájezdu 775 
Datum zájezdu 19.12.2020 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 

*autobusovou dopravu do Prahy a zpět dle 
nástupních míst 
Odjezdy autobusů: 
Brumov-Bylnice 4:40, Val. Klobouky 5:00, Horní Lideč 
5:15, Riviera Tour 5:30, Vsetín 6:00, Valašské Meziříčí 
6:30. Rožnov 5:00, Frýdek Místek 5:55, Ostrava 6:15, 
Hranice n M. 7:00, Olomouc 7:35, Prostějov 8:00, 
Vyškov 8:20, Brno 8:45, 
Velké Meziříčí 9:45, Humpolec 10:30, Praha 12:00 
 
*muzikálové  představení-vstupenky v přízemí v 1 
cenové kategorii 
 
 
 
 
 
 

Po ukončení muzikálu privátní 
autogramiáda pouze pro naši 

skupinu s herci, sklenička sektu, 
přípitek a neformální setkání  

 

VYDEJTE SE DO ADVETNÍ PRAHY NA MUZIKÁL S HITY PHILA COLLINSE 

U RIVIERA TOUR 

vždy něco na víc 

RIVIERA TOUR – cestovní kancelář 
Tel: 571 424 588      Email: info@rivieratour.cz     Web: www.rivieratour.cz 


